
LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

24.02.2022.                   Nr.92

Par Cēsu novada pašvaldībai piederošās 
kustamās mantas –– vieglās automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON

 (reģistrācijas Nr. JC7390) atsavināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes turējumā, (iepriekš Līgatnes novada domes īpašumā) 
transportlīdzeklis OPEL ASTRA STATION WAGON ar valsts reģistrācijas numuru JC7390 (turpmāk tekstā – 
Transportlīdzeklis) ir kopš 2012.gada. Transportlīdzeklis ir ražots 2008.gadā un tā nobraukums (odometra 
rādījums) uz šo brīdi ir 303979km. 2020. un 2021. gadā Transportlīdzekļa dažādu nolietojuma defektu 
novēršanai ir ieguldīti vidēji 860 eur. Turklāt, minēto defektu dēļ ir veidojusies transportlīdzekļa 
vairākkārtīga dīkstāve, kā rezultātā, vērtējot gadā veikto nobraukumu, transportlīdzekļa uzturēšanas 
izdevumi uz vienu kilometru, neskaitot degvielas izdevumus, 2021.gadā sasniedza 0,13 eur. Papildus, 
pēdējā Transportlīdzekļa padziļinātā diagnostikā konstatēti būtiski defekti, kas liedz transportlīdzekļa 
drošu izmantošanu ikdienas satiksmē. Transportlīdzeklim konstatēts dzinēja kloķvārpstas defekts, kā 
remonts nav lietderīgs (jāmaina dzinējs), trokšņu slāpētāja atgāzu filtra elementa bojāeja un akseleratora 
pedāļa elektronikas bojājumi. Aptuvenās izmaksas minēto defektu novēršanai tiek vērtētas robežās no 
2000 – 3500 EUR bez PVN. Ņemot vērā transportlīdzekļa vecumu un nolietojumu, turpmāka tā 
ekspluatēšana nav uzskatāma par lietderīgu.

Ņemot vērā minēto, ierosinām Transportlīdzekli nodot atsavināšanai publiskas izsoles kārtībā. 
 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu,  6. 
panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
1.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra atzinumu 
(protokols Nr.3), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 
Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret nav,  
atturas nav, nolemj:

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošam transportlīdzeklim 
OPEL ASTRA STATION WAGON ar valsts reģistrācijas numuru JC7390.

2. Uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldei veikt transportlīdzekļa vērtības noteikšanu.
3. Uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldei izstrādāt izsoles noteikumus 

transportlīdzekļa OPEL ASTRA STATION WAGON, valsts reģistrācijas numurs JC7390, atsavināšanai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram Kasparam Auziņam. 

          
Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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